
แบบกรอกประวัติ 
การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี 2565 

 กลุ่มด้านบริหาร 
 กลุ่มด้านบริการ (บริการท่ัวไป) 
 กลุ่มด้านบริการ (วิชาชีพเฉพาะ) 
 กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 
 
ตอนที่ 1 

ก.  ประวัติส่วนตัว 
1. ชื่อ……………นายกมล  ทิพโชติ……………………………………………… 
2. เกิดวันที่…13…..เดือน…มกราคม….พ.ศ….2529…..อายุ..............36...........ป ี
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด…………วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)……………….. 

 จากสถาบันการศึกษา..................มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...................................................... 
4. ส่วนงานที่ท างานในปัจจุบัน 

 สังกัดงาน..............สาขาพืชสวน.............ภาควิชา/กอง....ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์.... 
 คณะ/ส านัก/สถาบัน..............คณะเกษตรศาสตร์.............. 
 E-Mail…………Kamon_cmu@hotmail.com…...........…. 

5. งานอดิเรกหรือความสนใจเป็นพิเศษ 

1. ปลูก ดูแล และขยายพันธุ์ต้นไม้ 

2. อ่านหนังสือ หนังสือพัฒนาตัวเอง ประวัติศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา 

3. ฟัง Podcast Facebook และดู YouTube การเกษตร การศึกษา ประวัติศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา  

6. ประวัติการเคยได้รับรางวัล 
ล าดับที่ ชื่อรางวัล 

1. - 
2. - 
3. - 
4.  

 

  

 

รูปถ่ายส ี

1  นิ้ว 
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ตอนที่ 2 

ข.  ประวัติการท างาน 
 เริ่มรับราชการ/ปฏิบัติงาน  เมื่อวันที่……1……เดือน……….กรกฎาคม.……………พ.ศ………2557………….... 
 ต าแหน่ง……นักวิทยาศาสตร์เกษตร…..สังกัด.......ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์.. 

 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.....นักวิทยาศาสตร์เกษตร....ระดับ..ปฏิบัติการ.. ขั้น.............. 36,938.......บาท 
 สังกัด...สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์... 
 โทร............092-3315353........ 
 รวมเวลาราชการหรือปฏิบัติงาน (นับถึง 30 กันยายน 2565).........8..........ป.ี........4........เดือน 
ตารางวันลาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นับถึงสิ้นปีงบประมาณ 2565) 

ปีงบประมาณ 
จ านวน (ครั้ง/วัน) 

หมายเหตุ 
ลาป่วย ลากิจ มาสาย 

2563 (1 ต.ค. 62  – 30 ก.ย. 63) 1 - -  
2564 (1 ต.ค. 63  – 30 ก.ย. 64) - - -  
2565 (1 ต.ค. 64  – 30 ก.ย. 65) - - -  

 
ตารางการเลื่อนเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565) 

ปี พ.ศ. 
ระดับการประเมินผลการปฏิบัติงาน / การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ระดับประเมินที่ได้รับ 
(พอใช้, ดี, ดีมาก, ดีเยี่ยม) 

ส าหรับ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ที่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ปีละ 1 ครั้ง 

ให้ระบุผลประเมิน 
ไว้ในครั้งท่ี 2 

ปี พ.ศ. 2563 
 ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 63) 
 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 63) 

 
ดีมาก 
ดีมาก 

ปี พ.ศ. 2564 
 ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 64) 
 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 64) 

 
 

ดีมาก 
ปี พ.ศ. 2565 
 ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 65) 
 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 65) 

 
 

ดีมาก 
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ค. ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ (ระบุผลงานดีเด่นได้รับความนิยม เป็นที่ยอมรับและปรากฏผลเด่นชัด) 

พัฒนาตนเอง 
- พัฒนาตนเองให้เรียนรู้อยู่เสมอจากการประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม สื่อออนไลน์ ท างานวิจัยและ

เผยแพร่ผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ยุคสมัยปัจจุบัน มีความสามารถท างานได้หลากหลายด้าน หลากหลายหน้าที่ สามารถติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานภายในองค์กร และภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สร้างความท้าทายตัวเองในการพัฒนางานและพัฒนาสถานที่ท างานให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  
จากการคิดวางแผน ลงมือท า และแก้ไขปัญหา เช่น การวางแผน Master plan การพัฒนาพ้ืนที่วิจัย 
ฝ่ายสนามสาขาวิชาพืชสวนทั้งระบบ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์  

พัฒนางาน 
- พัฒนาพ้ืนที่วิจัยฝ่ายสนามพืชสวน ให้พร้อมทางการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ

ฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก  
- พัฒนาระบบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาการผลิตพืชและการจัดการดินและ

พัฒนาแปลงเกษตรด้านหน้าคณะเกษตรศาสตร์ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา
เพ่ือสร้างทักษะและความสนใจให้กับนักศึกษาเกษตรจากการลงมือปฏิบัติงานจริง และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว
เพ่ือปลูกดอกไม้เตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจ าทุกปี 

- พัฒนาระบบการปลูกพืชในแปลงและในโรงเรือน เพ่ือการพัฒนาตามที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ  
คณะเกษตรศาสตร์และสอดรับกับการพัฒนา Smart Farm MaeHia Model 

- สร้างฐานพันธุกรรมพืชเพ่ืองานปรับปรุงพันธุ์พืช ผลิตและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า และพันธุ์พืช  
ส าหรับใช้ประโยชน์ในสาขาวิชา ภาควิชา และคณะเกษตรศาสตร์ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้อ 
เมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งปัจจุบันมีพันธุ์พืชใหม่พร้อมขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชกับกรมวิชาการเกษตรจ านวน 9 พันธุ์ 
และมีเมล็ดพันธุ์ดีส าหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานภายนอกท่ีสนใจ 

- เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรจากงาน ผลงานวิจัย วิทยากรการฝึกอบรม การไลฟ์สด สื่อการสอน และ
คลิปวิดีโอทางสื่อออนไลน์ และการศึกษาดูงาน 

- สนับสนุนเผยแพร่เมล็ดพันธุ์พืชที่คัดเลือกและผลิตให้แก่หน่วยงานภายในคณะเกษตรศาสตร์ ภายใน
มหาวิทยาลัย บุคคล และหน่วยงานภายนอกที่มีความสนใจ 

- พัฒนาพ้ืนที่ฝ่ายสนามสาขาพืชสวนให้เป็นพ้ืนที่ผลิตพืชส าหรับหารายได้ของภาควิชาพืชศาสตร์และ 
ปฐพีศาสตร์ เช่น ผักไฮโดรโปนิกส์ เมล่อน เห็ด และไม้กระถาง และเป็นพ้ืนที่ส าหรับศึกษาดูงานเผยแพร่
ความรู้ทางการเกษตรให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานต่าง ๆ นอกมหาวิทยาลัย 

พัฒนาบุคลากร 
- พัฒนาระบบการท างานร่วมกันเป็นทีม และพัฒนาทักษะการท างานเฉพาะบุคคล เพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอน การท าวิจัยและบริการวิชาของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลาย ซึ่งช่วยลดปัญหาการลดน้อยลง 

ของจ านวนบุคลากรที่ไม่ได้มีต าแหน่งทดแทน 
- ขยายความร่วมมือการท างานร่วมกันกับบุคลากรฝ่ายสนามหน่วยงานอ่ืนภายในคณะเกษตรศาส ตร์  

เพ่ือให้ผลลัพธ์ของการท างานภาคปฏิบัติของคณะเกษตรศาสตร์ออกมากอย่างมีประสิทธิภาพ 
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- เสนอแนะแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระดับภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์  
เพ่ือเพ่ิมทักษะเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสื่อสารออนไลน์ การดูแลรักษาเครื่องจักรกลเกษตร และโรงเรือน
ผลิตพืช เพื่อเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

พัฒนานักศึกษา 
- พัฒนานักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ฝ่ายสนามสาขาวิชาพืชสวน ผ่านโครงการพัฒนา 

ของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ การฝึกงานนักศึกษาของภาควิชาฯ และคณะเกษตรศาสตร์  
รวมทั้งรับนักศึกษาทุนช่วยงานจากทางมหาวิทยาลัยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 

- ร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยน อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาดูงานจากต่างประเทศ 
- เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ ค าแนะน าทางด้านการเกษตรแก่นักศึกษา เกษตรกร และบุคคลภายนอก 
- สร้างทีมนักศึกษาช่วยเหลืองานภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ เช่น งานจัดเตรียมแปลงดอกไม้ 

ในช่วงงานรับพระราชทานปริญญาบัตร งานเกษตรภาคเหนือ งานแนะน าสาขาวิชาพืชสวน และผลิตสื่อ
เผยแพร่ความรู้ทางด้านการเกษตรจากงานวิจัย งานปลูกทดสอบพันธุ์พืช งานปรับปรับปรุงพันธุ์  
จากฝ่ายสนามสาขาวิชาพืชสวนผ่านทางสื่อออนไลน์ช่อง Kaset Creator  
(https://www.youtube.com/watch?v=nTWsSg5p1PU&t=1s) 

- พัฒนาทักษะภาคปฏิบัติทางเกษตรขั้นพ้ืนฐานการผลิตพืชสวนให้แก่นักศึกษาเพ่ือแบ่งเบาภาระของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนามสาขาพืชสวนที่มีจ านวนลดน้อยลง 
 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  

- T. Kamon, P. Nuttha, C. Ming-Kun and T. Menq-Jiau. 2012. Studies on RAPD Molecular 
Markers Associated with Resistance to Powdery Mildew in Pea (Pisum sativum L.).  
Horticulture NCHU. 37 (1) ; 45-58.  

- Tupthai Norsuwana, Thakoon Panyasaia , Kularb Utasuka , Thanit Saltikulnukarna , Kamon 
Thippachoteb. 2021 . Effect of climatic conditions and pest constraints on seasonal yield 
gaps in pesticide-free vegetable production under integrated pest management in Chiang 
Mai province, Thailand . Agriculture and Natural Resources . 2021 (55) : 139-146. 
 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

- กมล   ทิพโชติ  วีณัน บัณฑิตย์ และ ณัฐา โพธาภรณ์.   2555.  การตรวจสอบลักษณะต้านทานโรคราแป้ง
ในถั่วลันเตาโดยเครื่องหมายโมเลกุล. วารสารเกษตร. ปีที่ 28 (ฉบับที่ 3); 255-262. 

- กมล  ทิพโชติ อัญชัญ ชมภูพวง วีณัน บัณฑิตย์ และณัฐา โพธาภรณ์ . การตรวจสอบลักษณะต้านทาน 
โรคราแป้งในถั่วลันเตาโดยเครื่องหมายโมเลกุล. การประชุมวิชาการ “ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง  
2555 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล  
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555”. มูลนิธิโครงการหลวง, เชียงใหม่.33-41. 

- ศิวาพร ธรรมดี พรสิริ สืบพงษ์สังข์ จิราวรรณ กิจชัยเจริญ จุฑามาส คุ้มชัย พิมพ์ใจ สีหะนาม กมล ทิพโชติ 
นพพล จันทร์หอม แพรวระวี แสงมณี และบัญประชา ทองโชติ. 2562. “ดี อร่อย” ผักสดโครงการหลวง 
แนวทางการลดการสูญเสียผักใบ 4 ชนิด. ประชาคมวิจัย.143:9-14. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nTWsSg5p1PU&t=1s
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ง. การประพฤติปฏิบัติตน   (ระบุรายละเอียดที่เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งหลักฐานตามแนวทางท่ีก าหนด) 
การครองตน 
- เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมัธยัสถ์ในการด าเนินชีวิตและ  

การท างาน หมั่นฝึกฝนกล่อมเกลาจิตใจจากการนั่งสมาธิ ฟังธรรมะทางพระพุทธศาสนา และประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรม ศีลธรรมอันดีต่อการด ารงตนในสังคม 

- เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการท างาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้  
อยู่ตลอดเวลาจากการเข้าประชุมสัมนา ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม และสื่อออนไลน์ เพ่ือน ามาพัฒนางาน 
ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถท างานหลากหลายด้าน หลากหลายหน้าที่ 
สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สร้างความท้าทายตัวเองในการพัฒนางาน พัฒนาสถานที่ท างาน และเพ่ือนร่วมงานให้มีการเปลี่ยนแปลง  
ที่ดีขึ้น จากการคิดวางแผน ลงมือท า และแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  
และคณะเกษตรศาสตร์ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากร พ้ืนที่วิจัยทางการเกษตร และการพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ทันยุคสมัยที่ดียิ่งขึ้น 

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีมิตรไมตรีกับเพ่ือนร่วมงาน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ท างานเป็นทีมช่วยเหลือ 
เพ่ือนร่วมงาน รักความสามัคคี ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของเพ่ือนร่วมงาน และนักศึกษา 

- มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และเพ่ือนร่วมงานที่มีความอาวุโส ให้ความเคารพ ปฏิบัติ
ติดตามงานท่ีได้รับมอบหมายมาอย่างสม่ าเสมอ 

- ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ให้ความเคารพและเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอ  
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว และเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการเรียน การท างาน และการด ารงชีวิตให้แก่
วงศ์ตระกูล 

- น าความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเกษตรไปให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้อ่ืน เช่น เพ่ือนบ้าน นักศึกษา  
และเกษตรกร การใช้สื่อออนไลน์ให้ค าแนะน าด้านการเกษตรให้เป็นประโยชน์เข้าถึงคนได้หลากหลายกลุ่ม 
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบ้านสู้ฝุ่นกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่รอบบ้านให้น่าอยู่จากการ
ปลูกต้นไม้และการจัดการขยะครัวเรือน 

- มีความสุข สนุกกับงานที่ท า และเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไขของเวลามาเป็นข้อจ ากัด  
โดยมองเป้าหมายของงานเป็นส าคัญ ท างานร่วมกับคนได้หลากหลายวัยโดยเรียนรู้และเข้าใจเพ่ือนร่วมงาน 
เรียนรู้ปัญหาในอดีตจากคนรุ่นเก่า รับฟังแนวคิดแปลกใหม่จากคนรุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนา เปลี่ยนแปลง  
การท างานเป็นทีมไปในทิศทางเดียวกัน 

- ท างานให้ง่าย สะดวก ประหยัดและเป็นประโยชน์ ตามแนวทางการท างานของในหลวง รัชกาลที่ 9  
โดยลดขั้นตอนการท างานให้มาก เพ่ิมความสะดวกและมีประสิทธิภาพการท างาน ไม่ซ้ าซ้อน 

 
การครองคน  
- ท างานเป็นทีม สร้างความส าเร็จจากการท างานเป็นทีม โน้มน้าวใจคนเก่งให้มาร่วมท างานด้วยกัน ทั้งจาก

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนามสาขาพืชสวน นักวิทยาศาสตร์เกษตร และนักศึกษา ท างานแบบองค์รวม 
มองภาพใหญ่ของการประสานความร่วมมือการท างานกับทุกภาคส่วนของคณะเกษตรศาสตร์  ทั้งภายใน
หน่วยงานและนอกหน่วยงานตามวัฒนธรรมของคณะเกษตรศาสตร์ “เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม” 
และสนับสนุนวิสัยทัศน์ “Smart Agriculture towards Sustainable Development” 
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- เข้าใจศักยภาพของคนท างานทางการเกษตรภาคปฏิบัติ เนื่องจากเป็นการท างานอยู่กับสภาพแวดล้อม 
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตก อากาศร้อน จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน ปรับเปลี่ยน และยืดหยุ่น 
การท างานอยู่ตลอดเวลา เพ่ือรักษาสุขภาพกายและจิตใจของเพ่ือนร่วมงาน 

- เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจโอบอ้อมอารี ใจกว้างต่อการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เปิดโอกาสให้ 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการท างาน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีในการแก้ไข
ปัญหาของทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

- การด าเนินงาน โดยการจัดประชุมพูดคุยกันอยู่เป็นประจ า เพ่ือชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ตั้งเป้าหมายการท างาน
ร่วมกัน มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ติดตามผลการด าเนินงาน และหาทางแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้น 

- มีจิตบริการและให้บริการแก่คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนาม และบุคคลภายนอก  
ที่มาติดต่อด้วยความเต็มใจกับทุกคนอย่างเสมอภาค 

- ได้รับความไว้วางใจ โดยแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการคัดเลือก ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างทั้งประจ าและชั่วคราว คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทางการเกษตร และ
คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับคณะ และภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  
และเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการด าเนินงานแผนบูรณาการหน่วยงานภาคการเกษตร
ในระดับจังหวัด 

 
การครองงาน 
 งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จึงใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการท างาน และพยายามสร้างงานที่ท าให้  
มีความสุขทั้งกับตัวเองและเพ่ือนร่วมงาน จึงพยายามพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากงานที่ท า  
และพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาจากการลงมือปฏิบัติจริงแบ่งตามภาระงานได้ดังนี้ 
งานช่วยสอน 
- วางแผน ปรับปรุง พัฒนา ระบบการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของกระบวนวิชาการผลิตพืช  

และการจัดการดิน รหัสวิชา 363210 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยให้ความส าคัญกับการผลิตพืชปรับปรุง
แปลงปลูก ระบบน้ า คัดเลือกชนิดพืช และกระบวนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษา 
ในยุคปัจจุบัน มีการเชิญบุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น บริษัทเมล็ดพันธุ์ มูลนิธิโครงการหลวง  
มาให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ น านักศึกษาศึกษาดูงานหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ เช่น 
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และหน่วยงานที่มีความร่วมมือกต่อกัน  เช่น  
ศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือเปิดโลกทัศน์และมุมมองให้กับ
นักศึกษา ส่วนผลผลิตที่ได้จากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา นักศึกษาสามารถน ากลับไปรับประทานหรือ
มอบให้กับบุคคลอ่ืนอันเป็นที่รัก หรือเพ่ือน ซึ่งเป็นการฝึกความมีน้ าใจ การรู้จักแบ่งปัน และการสร้าง
มิตรภาพอันดีต่อกัน 

- จัดการฝึกงานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่  1, 2, 3 และ 4 โดยให้ เรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้ เครื่องจักรกล 
ทางการเกษตรที่จ าเป็น และระบบการผลิตพืชทั้งในแปลงปลูกและโรงเรือนผ่านการลงมือปฎิบัติจริง 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจการท างานและทราบถึงปัญหาการท างานในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นแนวทาง
ส าหรับใช้ประกอบอาชีพและการท างานหลังส าเร็จการศึกษาต่อไป 
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- ช่วยสนับสนุนการท างานของคณาจารย์โดยดูแลนักศึกษาท าวิจัยเพ่ือปัญหาพิเศษและวิทยานิพนธ์  
รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับการผลิตพืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ 
การปรับปรุงพันธุ์พืช และการจัดการฟาร์ม ตลอดจนการฝึกทักษะนักศึกษาเกษตรชมรมพืชสวน 
จากการผลิตสู่การจ าหน่าย 

- จัดท าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์จากทรัพยากรฝ่ายสนามสาขาวิชาพืชสวน เพ่ือใช้ประกอบการเรียน
การสอนนักศึกษา โดยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการระบาดของโรค Covid-19 ดังนี้  
เรื่องเมล็ดพันธุ์และการเพาะกล้า (https://www.youtube.com/watch?v=N4_-AhaAaBI) 
เรื่องข้ันตอนกระบวนการขึ้นแปลง (https://www.youtube.com/watch?v=-Wsfu8buVdo) 
 

งานวิจัย 
- ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ฟักทองประดับ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร   

ซึ่งเป็นโจทย์วิจัยจากวิสาหกิจชุมชนส าหรับใช้เป็นพันธุ์ส่งเสริม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปลูกทดสอบพันธุ์
ระยะสุดท้าย เพ่ือขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและเผยแพร่ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ต่อไป 

- ปรับปรุงพันธุ์เมล่อนและแตงโม เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การฝึกอบรม และโครงการหารายได้ของ
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการซื้อเมล็ดพันธุ์ 
และสามารถใช้ต่อยอดงานปรับปรุงพันธุ์ดังกล่าวเข้ากับโครงการ Top Star การพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัย
ตามแนวทาง BCG Model เพ่ือผลิตเมล่อน แตงโมในโรงเรือนตลอดทั้งปี ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

- งานวิจัยระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่ ทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหาร 
และการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นท่ี ซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

- การปรับปรุงพันธุ์เรดโครอล บัตเตอร์เฮด และถ่ัวลันเตาหวาน ส าหรับการปลูกในพื้นที่สูง ทุนสนับสนุนจาก
มูลนิธิโครงการหลวง ซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

- งานวิจัยส ารวจการสูญเสียของผลิตผลพืชผักทางการเกษตรบนพ้ืนที่มูลนิธิโครงการหลวง ทุนสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

- การประเมินการสูญเสียอาหารของผลิตผลผักสลัดเพ่ือหาแนวทางลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
และรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร 

- การประเมินการสูญเสียอาหารของผลิตผลพริก เพ่ือหาแนวทางลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
และรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปลอดภัยและอินทรีย์ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบแผ่นดิน 
(บูรณาการจังหวัด) 

- ส่งเสริมการผลิตผักไมโครกรีน ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบแผ่นดิน (บูรณาการจังหวัด) 
- การประเมินพันธุ์และการศึกษาอุณหภูมิและช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการออกดอกของคะน้า ทุนสนับสนุน

การวิจัยจากทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N4_-AhaAaBI
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งานพัฒนา 
- พัฒนาโรงเรือนผลิตเมล่อนและแตงโมฟาร์มอัจริยะผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาช่วย  

ในกระบวนการผลิต ซึ่งมีแนวทางพัฒนาเป็นฟาร์มเมล่อนและแตงโมเสมือนจริง (Visual Farm) และตลาด
สินค้าเกษตรออนไลน์ส าหรับการขายสินค้าล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้เป็นสื่อการ
เรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 และเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร 
ให้แก่ผู้สนใจ ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

- งานคัดเลือกและผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและดอกไม้เพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของภาควิชาพืชศาสตร์และ 
ปฐพีศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นงานที่พัฒนาต่อยอดมาจากงานวิจัยโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปลอดภัยและอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยให้ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 
และคณะเกษตรศาสตร์มี เมล็ดพันธุ์ผักและดอกไม้ส าหรับใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของ  
คณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้งการเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจ ปัจจุบันสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์
ผักและไม้ดอกหลายชนิดใช้เองสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ เช่น แปลงดอกไม้ 
งานวันพระราชทานปริญญาบัตร สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ฝ่ายอาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์  
แปลงดอกไม้ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 

- งานพัฒนาพันธุ์พืชลูกผสมพันธุ์ใหม่ ปัจจุบันสามารถพัฒนาพันธุ์พืชลูกผสมพันธุ์ใหม่ดังนี้  เมล่อน  
จ านวน 6 พันธุ์ ฟักทองญี่ปุ่น จ านวน 1 พันธุ์ และฟักทองประดับ จ านวน 2 พันธุ์ ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการ
ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่กับกรมวิชาการเกษตรต่อไป 

- ผลิตต้นกล้าดอกไม้และพืชผักเพ่ือสนับสนุนงานของฝ่ายอาคารสถานที่ของคณะเกษตรศาสตร์ ส าหรับปลูก
ประดับพ้ืนที่คณะเกษตรศาสตร์ช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร และส่งสวนเข้าประกวดร่วมกิจกรรม  
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการสั่งซื้อต้นกล้าจากภายนอก สร้างความร่วมมือด้านการท างาน
ระหว่างหน่วยงานภายในคณะเกษตรศาสตร์ 

- พัฒนาพื้นที่ฝ่ายสนามสาขาวิชาพืชสวนส าหรับกิจกรรมหารายได้ของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  
เช่น การผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ เมล่อน เห็ด และไม้กระถาง 

- พัฒนาพ้ืนที่วิจัยฝ่ายสนามสาขาวิชาพืชสวนเป็นพ้ืนที่บริการงานฝึกอบรม ให้ความรู้ทางการเกษตรแก่
นักศึกษา บุคลากรภายในคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนและหน่วยงานภายนอก 
รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เช่น ฝึกงานประจ าปีของนักศึกษาเกษตร นักศึกษาทุนช่วยปฎิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
การจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 

- ติดต่อประสานงาน และด าเนินการกับบุคลากรภายในคณะเกษตรศาสตร์ทางด้านการเงิน การจัดซื้อพัสดุ 
และครุภัณฑ์ งานธุรการ และงานบุคลากรฝ่ายสนามสาขาวิชาพืชสวน รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับ
บริษัท บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ และด าเนินงานกับภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ และ  
คณะเกษตรศาสตร์ 

งานบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ 
- เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวโพดแก่เกษตรกร โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้า

เกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยลงพ้ืนที่ไปพบเกษตรกรที่ผลิตข้าวโพดหวานเพ่ือช่วยยกระดับ
มาตรฐานและมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
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- ออกแบบระบบการปลูกผักแนวใหม่ที่เหมาะสมกับการผลิตผักในสังคมเมืองที่มีพ้ืนที่จ ากัด และเป็นงาน
อดิเรกภายในครอบครัวช่วยลดความเครียดในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ผ่านโครงการ 
การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมือง 

- เป็นวิทยากรในการไลฟ์สดให้ความรู้ทางด้านการเกษตรเรื่องการผลิตผักในนิเวศเกษตรเมือง  
(https://www.facebook.com/watch/live/?v=337555281246179&ref=watch_permalink) 

- เป็นวิทยากรในการไลฟ์สด เรื่อง นักปรับปรุงพันธุ์กับการพัฒนาพันธุ์เมล่อน ฟักทองประดับ  
ในรายการเกษตรวันศุกร์ Agro Friday ของศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่ผลงาน ความรู้ และงานวิจัย  
(https://www.facebook.com/watch/live/?v=590762562331449&ref=watch_permalink) 

- ร่วมจัดท าช่อง Kaset Creator บนสื่อออนไลน์ เป็นการท างานร่วมกันกับนักศึกษาสาขาพืชสวนที่จัดท า
ช่องนี้ขึ้นมาเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรจากทรัพยากร และการท างานประจ าที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
ฝ่ายสนามพืชสวน 

       (https://www.youtube.com/watch?v=nTWsSg5p1PU&t=1s) 
- เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่จากสถานีวิทยุเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- เผยแพร่ความรู้ เรื่องการพัฒนาพันธุ์ เมล่อนพันธุ์ ใหม่จ านวน 4 สายพันธุ์  กับรายการเล่าสู่กันฟัง  

ของศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
(https://fb.watch/fdxPLqDonx/) 

- เผยแพร่ความรู้ เรื่ องการปรับปรุงพันธุ์ ฟักทองประดับให้แก่ เกษตรกร กับรายการเล่าสู่ กัน ฟัง  
ของศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(https://fb.watch/fJdFbvtBkW/) 

- น าผลผลิตเมล่อนสายพันธุ์ใหม่จากการพัฒนาพันธุ์จัดแสดงเพ่ือเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจร่วมกับศูนย์บริการ-
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 

- เป็นวิทยากรในการไลฟ์สด เรื่องเทคนิคการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพไว้ปลูกเองง่าย  ๆ ในรายการ 
เกษตรวันศุกร์ Agro Friday ของศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือเผยแพร่ผลงาน ความรู้ และงานวิจัย  
(https://fb.watch/f-P1hWQs-B/) 

- เป็นวิทยากรฝึกอบรมเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักปรับปรุงพันธุ์พืชชุมชนให้แก่เกษตรกรที่สนใจ 
- เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชนให้แก่เกษตรกรเทศบาลต าบลบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
- เป็นที่ปรึกษาสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ (Chiang Mai Seed bank) ของส านักงาน

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในพ้ืนที่โครงการเกษตรวิชญา อ าเภอแม่ริม และโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ  
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้จากงานพัฒนาวิจัยให้ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา  
การเกษตร จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียน หน่วยงานและเกษตรกรที่สนใจ 

- เป็นวิทยากรให้ความรู้การผลิตพืชสมัยใหม่และการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร เทศบาล โรงเรียน 
หน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ และนักวิชาการจากต่างประเทศ 
ที่เข้ามาศึกษาดูงานของคณะเกษตรศาสตร์ 

- เป็นวิทยากรให้ความรู้  ศึกษาดูงานเรื่องพืชวงศ์แตงแก่นักเรียนโรงเรียนต่าง  ๆ ในกิจกรรมค่าย
นักวิทยาศาสตร์เกษตร และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านกิจกรรม My Little Project 

https://www.youtube.com/watch?v=nTWsSg5p1PU&t=1s
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ตอนที่ 3 : คณะท างานขอเสนอผู้ปฏิบัติงานรายนี้ เพื่อขอเข้ารับการพิจารณาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพ่ือรับรางวัล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค า” ในกลุ่ม............ด้านบริการ (บริการทั่วไป)............................................ 

 
โดยมีเหตุผลในการน าเสนอในกลุ่มดังกล่าว ดังนี้ 
 คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่ อบุคคลเ พ่ือรับรางวัล “ช้างทองค า” มีความเห็นว่ า  
ตลอดระยะเวลาที่ “นายกมล ทิพโชติ” ได้ปฏิบัติงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็น
บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดียิ่งของคณะเกษตรศาสตร์ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัดในด้านการครองตน 
ครองคน และครองงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ   

 นายกมล  ทิพโชติ เป็นผู้ที่มีความตั้งใจ มุ่งม่ันตั้งใจท างาน มีความเป็นผู้น าที่ดี สามารถปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเชิงพันธกิจและงานเชิงรุกได้อย่างดียิ่ง อีกทั้งยังสามารถให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะกับ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานได้อย่างมีเหตุผล และเป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ท าให้เป็นที่รักใคร่ทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน   
 
 
             (ลงชื่อ).....................................................ประธานคณะท างาน  
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม) 

               20  ตุลาคม  2565 
 
 
ตอนที่ 4 : สรุปข้อมูลและผลงานดีเด่นของ.........นายกมล  ทิพโชติ................... เพื่อขอเข้ารับการพิจารณา
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค า”  

ในกลุ่ม.........ด้านบริการ (บริการทั่วไป)....................ดังนี้ 
 
 นายกมล  ทิพโชติ  เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงเป็นผู้ที่เป็นก าลังส าคัญของคณะเกษตรศาสตร์ในการพัฒนางานทั้งในเชิงพันธกิจและเชิงรุก  
ที่สนับสนุนให้คณะฯ ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ โดยเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน และมีความเป็นผู้น า 
ที่ดีในการช่วยสร้างให้เกิดระบบการท างานเป็นทีมเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน การท าวิจัย 
และบริการวิชาของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมัธยัสถ์ในการด าเนิน
ชีวิตและการท างาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีมิตรไมตรีกับเพ่ือนร่วมงาน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ
เพ่ือนร่วมงาน รักความสามัคคี ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของเพ่ือนร่วมงาน และนักศึกษา มีสัมมาคารวะ 
ต่อผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และเพ่ือนร่วมงานที่มีความอาวุโส ให้ความเคารพ ปฏิบัติและติดตามงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างสม่ าเสมอ 
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 นายกมล  ทิพโชติ มีผลงานดีเด่นในหลายด้าน ทั้งงานช่วยสอน จัดการฝึกงานให้แก่นักศึกษา  
ช่วยสนับสนุนการท างานของคณาจารย์  โดยดูแลนักศึกษาท าวิจัยเพ่ือปัญหาพิเศษและวิทยานิพนธ์  
รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับการผลิตพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์พืช  
และการจัดการฟาร์ม รวมทั้งการจัดท าสื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้แล้ว ยังมีผลงานวิจัย งานพัฒนา 
และงานบริการวิชาการหลากหลายผลงาน อาทิ ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ฟักทองประดับ ปรับปรุงพันธุ์เมล่อน 
และแตงโม งานวิจัยระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่ การปรับปรุงพันธุ์เรดโครอล 
บัตเตอร์เฮด และถั่วลันเตาหวาน งานวิจัยส ารวจการสูญเสียของผลิตผลพืชผักทางการเกษตรบนพ้ืนที ่
มูลนิธิโครงการหลวง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปลอดภัยและอินทรีย์  การประเมินพันธุ์ 
และการศึกษาอุณหภูมิและช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการออกดอกของคะน้า  รวมทั้งงานผลิตต้นกล้าดอกไม้ 
และพืชผักเพ่ือสนับสนุนงานของฝ่ายอาคารสถานที่ของคณะเกษตรศาสตร์  ส าหรับปลูกประดับพ้ืนที่ 
คณะเกษตรศาสตร์ช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร และส่งสวนเข้าประกวดร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
และการพัฒนาพ้ืนที่วิจัยฝ่ายสนามสาขาวิชาพืชสวนเป็นพ้ืนที่บริการงานฝึกอบรม ให้ความรู้ทางการเกษตร  
แก่นักศึกษา บุคลากรภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ประชาชนและหน่วยงานภายนอก รวมถึง 
การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในงานบริการวิชาการ เป็นต้น 
 
 ทั้งนี้ ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 
 
 
 
    (ลงชื่อ)     หัวหน้าส่วนงาน 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม) 
     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
        31  ตุลาคม 2565 

 


